NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la proiectul analizei pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele
proprii de telefonie fixă, precum şi la proiectele de hotărâri ale Consiliului de
Administrație al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă ale acestei
piețe
În conformitate cu articolul 51 din Legea comunicaţiilor electronice nr.241 din
15.11.2007, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), identifică pieţele relevante şi efectuează analize de
piaţă pe aceste pieţe în scopul determinării faptului dacă piaţa relevantă este suficient de
competitivă şi al impunerii, menţinerii, modificării ori retragerii obligaţiilor speciale
preventive.
De asemenea, ANRCETI defineşte metodologia şi criteriile de identificare ale pieţelor
relevante şi identifică aceste pieţe, luând în considerare condiţiile naţionale specifice.
După identificarea pieţelor relevante, ANRCETI efectuează analiza detaliată a acestor
pieţe, astfel încât să ia decizii cu privire la desemnarea furnizorilor cu putere
semnificativă pe pieţele relevante (articolul 52 din Legea nr. 241/2007) şi să impună
obligaţii corespunzătoare (articolul 54 din Legea nr. 241/2007).
În conformitate cu articolul 53 din Legea nr. 241/2007, ANRCETI efectuează analiza
pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei
efective pe aceste pieţe. Ţinând cont de aceasta, ANRCETI a elaborat în 2017 analiza în
iteraţia a 4-a a Pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă
(Piața 3).
Procesul de analiză a piețelor presupune parcurgerea a 3 etape: identificarea piețelor
relevante, analiza în detaliu a piețelor și determinarea obligațiilor preventive care
urmează a fi impuse/menținute.
Identificarea pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă
În rezultatul analizei efectuate, concluzia ANRCETI privind definirea pieţei de terminare
a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă nu diferă de cea anterioară în ceea ce
priveşte limitele pieţei.
Limitele geografice au fost determinate drept teritoriul naţional, iar Testul celor trei
criterii a demonstrat că această piaţă este în continuare susceptibilă reglementării
preventive.
Analiza în detaliu a pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie
fixă
Analiza detaliată, în care au fost examinate o serie de criterii pe care ANRCETI le
consideră corespunzătoare pentru piața dată, a arătat că toţi furnizorii au putere
semnificativă pe pieţele relevante de terminare a apelurilor în reţele proprii de telefonie

fixă, însă puterea S.A.”Moldtelecom” de influenţă a pieţelor din aval este substanţial mai
mare ca a celorlalţi furnizori de telefonie fixă.
Acestea au fost reflectate în riscurile identificate ale concurenţei.
Prin urmare, concluzia ANRCETI este că toţi furnizorii de reţele de telefonie fixă de pe
piaţă deţin puterea semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele
proprii de telefonie fixă şi urmează a fi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie al
ANRCETI drept furnizori cu putere semnificativă pe pieţele date.
Determinarea obligațiilor preventive care urmează a fi impuse/menținute
În urma analizei, în conformitate cu articolul 53 din Legea nr. 241/2007, ANRCETI are
dreptul să impună, să menţină, să modifice sau să revoce obligaţiile faţă de furnizorii de
reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.
Astfel, în urma analizei efectuate, ANRCETI a ajuns la concluzia necesității menținerii
obligațiilor speciale preventive impuse anterior furnizorilor cu putere semnificativă pe
piața 3, inclusiv a obligației de orientare a preţurilor maximale pentru serviciile de
terminare a apelurilor naționale în reţelele proprii de telefonie fixă şi a serviciilor conexe
acestora la costul incremental pe termen lung (LRIC).
Tarifele maximale curente pentru terminare în rețele fixe a apelurilor au fost stabilite de
ANRCETI în baza modelului BU-LRIC, respectiv în baza datelor efective cu privire la
cererea de piață în perioada 2008-2010 și a previziunilor pentru perioada 2011-2012,
ținând cont de ipoteza unui furnizor eficient care utiliza o tehnologie preponderentă pe
piață. Păstrarea obligației date presupune revizuirea costurilor reieșind din datele actuale
și reieșind din ipoteza unui furnizor eficient care utilizează o tehnologie eficientă.
Având în vedere că modelul utilizat anterior nu răspunde acestor cerințe, îndeosebi
cerinței legate de utilizarea unei tehnologii de rețea eficiente, ANRCETI a făcut uz de
dreptul său de a ţine cont de tarifele practicate pe pieţele concurenţiale comparabile,
stabilit în art. 48 alin. (2) al Legii nr.241/2007. În cazul dat o piață concurențială
comparabilă este o altă rețea a unui furnizor ipotetic eficient de telefonie fixă care
utilizează o tehnologie eficientă. Astfel, ANRCETI a efectuat un studiu al piețelor
concurențiale comparabile în vederea identificării unui nivel mediu al costurilor LRIC
stabilite de către diferite autorități de reglementare din statele europene în baza modelelor
BU-LRIC.
Prețul pentru terminare în rețele fixe, obținut în rezultatul studiului piețelor concurențiale
comparabile cu privire la prețurile pentru terminarea apelurilor în rețelele de telefonie
fixă, este de 0,00225 EUR.
Pentru a diminua impactul reducerii prețului pentru terminare a apelurilor în rețelele fixe
asupra furnizorilor de telefonie fixă, a fost propusă reducerea graduală a prețului dat în 5
etape a câte jumătate de an, începând cu 01.07.2017, conform tabelului:

Tabel 1. Preţurile pentru terminare în reţele fixe
Data implementării
Preț terminare fix,
EUR/min.

Şef DDR

Etapa I
01.07.2017

Etapa II
01.01.2018

Etapa III
01.07.2018

0,00522

0,00448

0,00373
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Etapa IV
Etapa V
01.01.2019 01.07.2019

0,00299

0,00225

